
  فيروزکوه
  

   و چه وقت ويران شدأچه وقت بن
 
 
 

                               بـنـيـاد فـرھـنـگـی کـھـزاد  ـد عـلـی کـھـزاداحـم
  

را شنيده و �بد ھمه ميدانند که اين ع�قه » غور« نام هشنوندگان راديو کابل ھم 
ای طبيعی وسيع در جنوب غربی افغانستان منبسط است و از نظر ساحۀ جغرافي

دو رودخانه بزرگ ھيرمند و ھريرود حدود شمالی و جنوبی آنرا تعيين ميکنند و 
دسته ئی از رودخانه ھای ديگر چون خاشرود و فراه رود از قلب کھساران آن 

  .سرچشمه ميگيرند و دره ھائی در آن پديد آورده اند
  

 ملکانی ،یدر ين ناحيه از روزگاران قديم و معاصر س�له ھای صفاری و غزنو
برخاسته اند که علی العموم آنھا را به صفت غورشاھان يا ملوک جبال شناخته و 

ًاين ملکان مخصوصا بعد از وفات ملک عزء الدين حسين سرسلسله . می شناسند
دودمان شنسبانی ھای غور که قلمرو تحت اداره اش ميان فرزندان ھفت گانه او 

بحيث پايتخت » فيروز کوه«ر آن ميان تقسيم شد، مراکز عليحده پيدا کرد که د
  .سلطان ھای غور شھرت بيشتر دارد

  
شھری است نو پيدا و نو بنياد، بطوری » فيروز کوه«ًفراموش نبايد کرد که اص� 

که در منابع تاريخی آمده و منھاج السراج جوزجانی خوبتر در طبقات ناصری 
که در پرده ھای  اگر از شخصيت ھای نخستين س�له غوری ،ذکر کرده است

اساطير و لفافه ھای ابھام پيچيده است، صرف نظر شود، امير سوری بن محمد 
سر سلسله شنسبانی ھای غور را معاصر يعقوب ليث صفاری با قصر و دارالملک 

مشاھده ميکنيم که اينجا محل بحث آن » زار مرغ«، در پای کوه »منديش«او در 
  .نيست

  
لسله که ملک عزالدين حسين نام داشت و دارای در عصر يکی از پادشاھان اين س

بيکی از پسران .  قلمرو غور بين پسران ھفتگانه پادشاه تقسيم شد،ھفت پسر بود
يا » ورشاد« ع�قه ئی رسيد موسوم به ،وی که ملک الجبال قطب الدين باشد

به نحوی که در طبقات ناصری آمده ملک مذکور به فکر احداث . »ورشاده«
قه مربوطه خود افتاد و ھيئتی معين کرد تا در اکناف سواد آن شھری در ع�

و با�خره جايگاه شھر  گردش کنند و جای مناسبی برای بنا شھر نو انتخاب نمايند
تعيين شد و مورد پسند ملک قطب الدين قرار گرفت و سنگ اول بنيان قلعه شھر 

غزنی سلطنت بدست ملک مذکور معاصر زمانی که يمين الدوله بھرام شاه در 
  . گذاشته شد،ميکرد



  
» فيروز کوه«سنجش حسابی و منطقی چنين تقاضا ميکند که ما محل و موقعيت 

تجسس کنيم ولی چون » ورشاد«ی بنام  ئًرا بحيث يک شھر در ع�قه نسبتا وسيع
به کمک موقعيت منار جام و به کمک فاصله  و موقعيت برخی ديگر از اع�م 

در نقطه ريزش رودخانه جام به رودخانه ھريرود » فيروز کوه« جايگاه ،تاريخی
در دو طرفه مسير ھريرود » ورشاد«واضح شده است، گفته ميتوانيم که ع�قه 

را ميتوان » ناب«و  »چشت«، »شھرک«ساحه ئی را در بر ميگرفت که بيگمان 
نحوی که در آن حساب کرد ولی باز ھم ع�قه بزرگی نبود زيرا خاک غور به 

يکی از تقسيمات ھفتگانه خاک غور » ورشاد«گفتيم بين ھفت برادر تقسيم شد و 
  .بود

  
بھر حال ملک الجبال قطب الدين چون به غزنی ميرود از طرف بھرامشاه غزنوی 

ار بنای قلعه فيروز کوه را برادرش بھأالدين سام ادامه ميدھد و کو  کشته ميشود
ن ملک الجبال سلسله شنسبانی غوری است که وی به شھادت منھاج السراج اولي

ولی وی .  ھجری قمری در فيروزکوه بر تخت سلطنت جلوس ميکند544در سال 
 در محلی ،ھم ديری نمی پايد و چون بقصد انتقام خون برادر آھنگ غزنی ميکند

وفات ميکند و نوبت پادشاھی به برادر ديگرش عh الدين جھانسوز » کيدان«بنام 
ب�خره يکی از برادرزادگان آنھا .  الذکر ملک سيف الدين ميرسدو پسر اخير

 558 محمد بن سام بر تخت فيروز کوه مينشيند و از حسلطان غياث الدين ابوالفت
 چھل سال کامل سلطنت ميکند و آبادی ھائی در فيروز کوه ،599ھجری قمری تا 

  .بعمل می آرد
  

 بدست عh الدين خوارزمشاه  ھجری قمری607فيروزکوه بعد از اينکه در سال 
 سال بعد در طوفان دھشت مغل در سال 12می افتد از مقام پايتختی می افتد و 

بدست ملک قطب الدين شھر از تاريخ بنای اين .  با خاک يکسان ميگردد619
 619 ھجری قمری تا خراب شدن آن بدست مغ�ن چنگيزی در 540يعنی از 

ن ميدھد که چطور اين شھر در ظرف عمر  سال ميگذرد و اين خود نشا79درست 
سه نسل بنياد گذاری شد و پايتخت گرديد و ويران گرديد و طوری در خاطرھا 
ًفراموش شد که اينک بعد از تقريبا ھفت و نيم قرن تازه ملتفت گرديده ايم که 

  .موقعيت آنرا در حوالی دھکدۀ جام در دو طرفۀ مسير ھريرود عليا معين کنيم
  

دقت شود اسم فيروز کوه در نقشه ھای جغرافيائی از بين نرفته بلکه امروز اگر 
بيک رشته کوه ھائی اط�ق ميشود که موازی با خط ھريرود در سواحل راست 

پس احتمال زياد ميرود که . را به خوبی در بر ميگيرد» جام«آن افتاده و منطقه 
 جائی که آثار شھر فيروز کوه در دو طرفۀ مسير ھريرود يا کمی پائين تر در

 ، وقوع داشته است و نام فيروز کوه، اسم کوهًخرابه ھای نسبتا بزرگی ديده ميشود
 /1337 قوس 11. /د�لت بر وجود شھر فيروزکوه در آن نواحی ميکند


